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Szanowni Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Doktoranci i Studenci,
Powoli wracamy do normalnego trybu
pracy. I jest to rzeczywiście powrót
powolny, bo zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
stan zawieszenia zajęć został rozciągnięty do 30 września br. Owszem,
możliwe są zajęcia stacjonarne dla
ostatnich lat poszczególnych typów
studiów. W naszym przypadku żadna
jednostka nie zamierza jednak ich
prowadzić. Natomiast krok za krokiem
otwieramy nasze jednostki administracyjne. Dziekanat jest czynny codziennie. Jednak ze względu na problem
z utrzymaniem odległości między
pracownikami przy pełnej obsadzie,
musimy zastosować przemienność osób
świadczących pracę zdalnie i w siedzibie Dziekanatu. W przypadku bibliotek stosujemy zasadę
otwierania wypożyczalni, stosując odpowiednie zabezpieczenia naszych pracowników.
Otwarcie czytelni musi jeszcze chwilę poczekać, ale przy obecnym tempie znoszenia
obostrzeń możliwe, że otworzymy je przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
Jednocześnie gorąco namawiam dyrekcje i samych pracowników, by przygotowywali
się do możliwości kolejnego zawieszenia zajęć jesienią. Oby się to nie sprawdziło, obyśmy
mogli normalnie prowadzić zajęcia począwszy od 1 października. Ale realia są nieubłagane –
szczepionka lub skuteczny lek na Covid-19 nie wydają się być szczególnie blisko. Dlatego będę
prosił dyrekcje o jak najszybsze przydzielenie zajęć pracownikom tak, by mogli
przygotowywać materiały i pomoce dydaktyczne do ich przeprowadzenia w formie zdalnej
lub hybrydowej. Jest niezmiernie ważne, żebyśmy wszyscy wykorzystali okres wakacyjny na
przygotowanie się do alternatywnych scenariuszy prowadzenia działalności dydaktycznej. To
samo dotyczy jednak także działań naukowych. Szanse na podróż zagraniczną w celu wizyty
w archiwum, bibliotece lub laboratorium są w tym roku nikłe. Współpraca z dużymi grupami
ludzi – mocno utrudniona. To wszystko musimy wkalkulować w nasze działania na najbliższe
miesiące.
Ale jednocześnie warto spojrzeć spokojnie na rezultaty epidemii. Nie doprowadzi ona
do likwidacji klasycznych form kształcenia. Zbyt dużo dodatkowych informacji i doświadczeń
nabywają wtedy i studenci i wykładowcy. Natomiast umiejętność prowadzenia zajęć zdalnie,
komunikowania się i organizowania wspólnej pracy – to rzecz bezcenna. Dzięki niej będziemy
mogli być bardziej elastyczni w czasach postepidemicznych. A może otworzymy się także na
nowe wyzwania i damy sobie zielone światło dla kształcenia w pełni zdalnego dla osób spoza
Polski? Kto wie?
Tak czy siak – zbliża się sesja, zaliczenia i egzaminy. Serdecznie zalecam zdalne formy
ich przeprowadzania jako bezpieczniejsze. Natomiast w przypadku, gdy nie ma takiej
możliwości, proszę o korzystanie z zaleceń Zarządzenia nr 9/2020 Dziekana WNHP
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i stosowanie się do zapisów Środowiskowych wytycznych…
Generalnego Inspektora Sanitarnego. Musimy zrobić wszystko, by zachować nie tylko nas
samych w zdrowiu, ale też wspierać nasze wspólnoty odpowiedzialną postawą. Działaliśmy
wspólnie do tej pory – i nie zamierzamy z tego zrezygnować!
Kochani, 25 maja nasza uniwersytecka Wspólnota wybrała mnie na rektora naszego
Uniwersytetu na kadencję 2020-2024. To wielkie przeżycie i wielkie zaufanie. Wszystkim,
którzy mnie poparli – serdecznie dziękuję. Wciąż jednak, do 31 sierpnia, pozostaję dziekanem
naszego Wydziału. I co najmniej do końca semestru będę pisał do Was listy i nadawał
w ramach lajfu na kanale Youtube. Bo do końca mojej kadencji w Dziekanacie to Wy jesteście
dla mnie najważniejsi. Zawsze o tym pamiętajcie!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Zarząd Główny Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego – po zapoznaniu
się z zamówionymi recenzjami oraz opinią Przewodniczącego Kapituły Nagrody
prof. zw. dra hab. Józefa
Kargula – uhonorował Nagrodą za wybitną monografię w roku 2020 książkę
Dr Joanny Golonki-Legut.
Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia
życiowego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2019.
Dr Agnieszka Widera-Wysoczańska z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu
Psychologii UWr otrzymała w marcu tego roku – jako pierwszy psycholog z Polski – prestiżową
nagrodę im. Cornelii B. Wilbur, przyznawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów
nad Traumą i Dysocjacją, z siedzibą w USA (The International Society for the Trauma &
Dissociation – ISSTS, USA).
Nagroda im. Cornelii B. Wilbur przyznawana jest od 1985 roku za wybitny wkład kliniczny
w leczenie zaburzeń dysocjacyjnych, tj. badania kliniczne w tym zakresie, postępy w pracach
nad kryteriami i narzędziami diagnostycznymi, zwiększanie dostępności diagnozowania oraz
wypracowywanie nowych technik leczenia. Laureatami nagrody są badacze i klinicyści
z całego świata, cieszący się największym autorytetem w swojej dziedzinie, rozwijający wiedzę
w zakresie diagnozy oraz terapii traumy i dysocjacji. Pokolenia studentów uczą się z ich
książek, a pacjenci dzięki nim uzyskują coraz skuteczniejszą pomoc.
https://news.isst-d.org/isstd-2020-annual-awards/
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Laureatem Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

został Pan dr Michał Misiak
z Instytutu Psychologii! https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2020/
Ze strony http://michalmisiak.com/michal-misiak/
Nazywam się Michał Misiak i jestem psychologiem (nie mylić z psychoterapeutą!). […]
Kieruję grantem badawczym w ramach programu Preludium Narodowego Centrum Nauki:
Uwarunkowania sądów moralnych o marnowaniu
jedzenia. W ramach grantu badam czynniki, które
sprawiają, że niektórzy ludzie (a nawet całe kultury)
traktują marnowanie jedzenia jako niemoralne
zachowanie. Interesuje mnie również to, czy posiadanie
surowych sądów moralnych o marnowaniu jedzenia może
faktycznie wpływać na ilość marnowanej żywności.
W dzieciństwie chciałem zostać paleontologiem,
wykopywać dinozaury i prezentować swoje znaleziska
w muzeum w Waszyngtonie. Nie udało się … ale fascynacja ewolucją i nauką została ze mną
do dzisiaj. Prowadzę badania z okolic psychologii ewolucyjnej, ekologii behawioralnej
i psychofizjologii. Dotyczą one głównie ludzkiej moralności, a w szczególności sądów
moralnych o marnowaniu jedzenia. Część swoich badań prowadzę wśród członków tzw.
społeczeństw tradycyjnych: łowców-zbieraczy Hadza, Masajów (północna Tanzania) i Yali
(Nowa Gwinea).
Zdarza mi się też prowadzić zajęcia popularyzujące naukę – zarówno dla dzieci jak
i dorosłych. Dotyczą one przede wszystkim ewolucji (chociaż zdarza mi się czasem dać wykład
o psychologii piwosza:P). Od niedawna prowadzę również zajęcia dotyczące marnowania
jedzenia – jak to się dzieje, że marnujemy? Jakie są tego konsekwencje dla nas i przyrody? Czy
można coś z tym zrobić?
W wolnym czasie warzę piwo (chociaż jego głównym odbiorcą jest mój zlew i poznańska kanalizacja miejska), rzucam żelastwem i lurkuję pseudonaukowe grupy na fb. Jestem
również Tonym Halikiem muzeów historii naturalnej.
Dr Dawid Junke z Instytutu Kulturoznawstwa otrzymał stypendium dydaktyczne Fulbright
Slavic Award przeznaczone dla akademików specjalizujących się w kulturze i historii krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. Umożliwia ono prowadzenie zajęć ze studentami na
Uniwersytecie Stanowym Washington w Seattle.
Dr Grzegorz Joachimiak z Instytutu Muzykologii został nominowany do prestiżowej Nagrody
Alfreda Einsteina (http://ams-net.org/awards/Nominations.php?from=Einstein), w ramach
konkursu za wyróżniający się artykuł z zakresu muzykologii na wczesnym etapie kariery.
Konkurs ma formułę doroczną, a jego tradycja sięga 1967 r. Organizuje go American
Musicological Society (towarzystwo wydaje m.in. prestiżowe czasopismo muzykologiczne
o równej liczbie punktów co "Science" czy "Nature"), a sama nominacja musi najpierw uzyskać
akceptację Komitetu składającego się z pięciu muzykologów. W tej edycji nominację uzyskało
61 osób, z czego dr G. Joachimiak jest jedyną osobą z Polski. Artykuł nominowany do konkursu
to From the Collection of the Polish Musicologist Aleksander Poliński: On the Provenance of
Two Lute Tablature Manuscripts Held in the Bibliotheque Nationale in Paris, opublikowany
w kwartalniku Muzyka.
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W poprzednim wydaniu Biuletynu gratulowaliśmy Pani Justynie Bronowickiej nagrody
w konkursie Stena Recycling. Poniżej prezentujemy wywiad z Laureatką, jaki ukazał się
we wrocławskim wydaniu Gazety Wyborczej
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25895346,centrum-recyklingu-ubran-wewroclawiu-studentka-wpadla-na-pomysl.html
Stena Recycling po raz trzeci przeprowadziła konkurs promujący nowoczesne rozwiązania
oparte na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych. Firma zajmująca się
gospodarką odpadami zaprosiła do udziału zarówno przedsiębiorców, jak i studentów.
Komisję oczarowała Justyna Bronowicka
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na co dzień
studiuje psychologię, a konsekwencje kryzysu
klimatycznego nie są jej obce.
- Aktualnie chyba wszyscy, chcąc nie chcąc,
muszą interesować się ekologią. Mam 23 lata,
należę do pokolenia, dla którego kryzys
klimatyczny to ważny temat, na który nie
można nie mieć zdania. Nie lubię wypowiadać
się o dziedzinach, na których się nie znam,
dlatego postanowiłam poszukać podstawowych informacji i jakoś się do tego
ustosunkować. Podoba mi się idea zero waste
i upcyclingu, bo zdecydowanie za dużo
wyrzucamy i kupujemy - podkreśla studentka.
Justyna przekonuje, że upcyclingować można
właściwie wszystko, ale z jej doświadczeń wynika, że ubrania i tkaniny najczęściej lądują
w koszu: - A właśnie tego typu materiały stosunkowo łatwo można odzyskać. Popularne swego
czasu były kontenery na zużytą odzież, jednak na dłuższą metę to rozwiązanie trochę zawiodło.
W okolicach kontenera często pozostawiano duże ilości śmieci, same kontenery bywają
podpalane lub demolowane w inny sposób. Co jakiś czas słyszy się także o wykorzystywaniu
odzieży zgromadzonej w kontenerach do zaopatrzenia second-handów. Dlatego wiele osób
mogło się uprzedzić do tego sposobu pozbywania się niepotrzebnych ubrań.
Z drugiej strony oddanie swojej odzieży do jakiejś instytucji, np. domu dziecka, nie jest takie
proste, jak może się wydawać. Wiele ośrodków jest już przepełnionych ubraniami i odmawiają
przyjęcia kolejnych sztuk odzieży. Nie wszystkie instytucje mają też odpowiednie zezwolenia
na przechowywanie ubrań i choć być może znalazłyby się osoby chętne, żeby je odebrać, to
prawo nie pozwala ich składować. Mówię tutaj np. o fundacjach, których statusowe cele nie
są z tym zbieżne. Mamy lekki problem z nadmiarem używanych ubrań, o którym jeszcze
niewiele się mówi. Z drugiej strony jest też inna niepopularna w polskim dyskursie medialnym
kwestia pink tax i niedoboru łatwo dostępnych środków higienicznych, szczególnie mam na
myśli wkładki i podpaski - dodaje studentka.
Justyna zwraca też uwagę na problem cen podpasek, wkładek i tamponów.
- W mediach zagranicznych ta kwestia jest coraz śmielej poruszana, kiedy kolejne kraje znoszą
podatki i obniżają ceny tych produktów. W Polsce nadal niewiele się dzieje - twierdzi
studentka. - Warto podkreślić, że wiele kobiet nie może pozwolić sobie, żeby co miesiąc
wydawać kilkanaście złotych jedynie na ten cel, i podczas menstruacji używają papieru
toaletowego, ligniny lub waty, co nie jest do końca higieniczne. Popularne stają się
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wielorazowe produkty higieniczne, takie jak kubeczki
menstruacyjne i podpaski, które można wyprać. Takie właśnie podpaski mogłyby być szyte
w „sklepie”.
Zero waste. Sklep, jakiego nie było
Na realizację zwycięskiego projektu Stena Recykling przewidziała grant w wysokości 10 tys. zł.
Justyna postanowiła w pierwszej kolejności przeanalizować budżet:
- Zaczęłam się zastanawiać, jakie przedsięwzięcie mogłoby z powodzeniem realizować idee
zrównoważonego gospodarowania zasobami i mieścić się w tym budżecie. Tak powstał mój
projekt.
Studentka UWr wpadła na pomysł, żeby stworzyć sklep samozaopatrujący:
- To nazwa robocza, ale właściwie dobrze oddaje sens całego projektu. Chodzi o stworzenie
miejsca, gdzie będą różne rzeczy, a osoby, które ich potrzebują, będą mogły wziąć je za darmo
lub kupić za symboliczną kwotę.
Autorka zwycięskiego projektu tłumaczy, w jaki sposób będzie funkcjonował sklep.
- Docelowo miałby „zatrudniać” wolontariuszy w każdym wieku, a ich zadaniem byłoby
przeglądanie ubrań pod kątem ewentualnych zniszczeń i wad, naprawianie ich
i selekcjonowanie. Niektóre z przekazanych ubrań mogłyby trafić bezpośrednio na wieszaki do
ponownej sprzedaży, inne dopiero po drobnej naprawie, a pozostałe mogłyby być
przeznaczone na przerobienie na wspomniane podpaski wielorazowe, pieluchy wielorazowe,
patchworkowe kołdry i wypełnienia do pledów oraz posłań dla zwierząt przebywających
w schroniskach. Szyte produkty byłyby dostępne za darmo dla każdego, kto ich potrzebuje,
a osoby przekazujące ubrania do „sklepu” mogłyby być wynagradzane np. biletem
komunikacji miejskiej lub w inny symboliczny sposób - tłumaczy studentka.
Z powodu epidemii koronawirusa prace nad powstaniem sklepu zostały wstrzymane. Kiedy
sytuacja wróci do normy, Justyna wdroży swoją wizję w życie.
- Firma Stena jest ze mną w ciągłym kontakcie i chce mieć pieczę na tym, na co przeznaczone
zostaną środki z przyznanego mi grantu. Kiedy fundacje i inne miejsca użyteczności publicznej
wznowią działanie, będziemy mogli rozmawiać o szczegółach realizacji projektu – zapowiada
studentka.
W czasie epidemii Justyna jednak nie próżnuje. W wolnym czasie zajęła się szyciem maseczek.
Jako materiał wykorzystuje swoje stare ubrania – tak by nic się nie zmarnowało.
Jestem profesorem
Śmieszną kasę za to biorę
To początek rapu, który Profesor Mirosław Kocur (IKult) w ramach Hot16Challenge nagrał na
kanale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9cpc17gK5YA&feature=youtu.be
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Pandemia koronawirusa w pierwszej kolejności przyniosła falę odwołanych konferencji
naukowych. Z czasem także i ta dziedzina naszej aktywności zaczęła się dostosowywać do
nowej sytuacji, coraz więcej konferencji i debat organizowanych jest on-line. Przypadająca
8 maja 75. rocznica zakończenia wojny w Europie dała sumpt do realizacji kilku takich
projektów. Jeden z nich, międzynarodowa konferencja naukowa Brzemię zwycięstwa.
II wojna światowa i jej skutki z perspektywy 75 lat od jej zakończenia został przygotowany
przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia, Europejską Siecią Pamięć i Solidarność i Muzeum II Wojny Światowej.
Wśród kilkunastu uczestników wydarzenia znalazł się dr Łukasz Kamiński z Instytutu
Historycznego (wraz z profesorami Georgi Kasianowem, Peterem Oliverem Loewem
i Alvydasem Nikžentaitisem), który wziął udział w panelu poświęconym dyskusjom historyków
nt. konsekwencji II wojny. Dodatkowo część uczestników konferencji wzięła udział w nagraniu
(również on-line) specjalnego programu dla TVP Historia.
To ciekawe doświadczenie - dyskutować z kolegami w całej Europy nie wychodząc z własnego
domu - powiedział Biuletynowi dr Kamiński. To wciąż nowa (przynajmniej dla historyków)
formuła, musimy się w niej odnaleźć i uwzględnić różnice w porównaniu z dyskusjami na żywo.
Niewątpliwie warto ten format rozwijać i upowszechniać, mam jednak nadzieję, że nie wyprze
on tradycyjnych konferencji.
Nagranie konferencji można znaleźć na kanale MHP na Youtube.
22 maja 2020 r. dr hab. Joanna NowosielskaSobel, prof. UWr wygłosiła wykład Życie
codzienne w pierwszych powojennych latach
we Wrocławiu na kanale Youtube Centrum
Historii Zajezdnia.

https://www.facebook.com/centrumhistoriizajezdnia/videos/986497648451713/?v=986497
648451713
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O czym należy pamiętać przy wkraczaniu w kulturę Dalekiego Wschodu? Jakie znaczenie ma
tożsamość kolektywna w budowaniu współczesnego obrazu relacji społecznych w Japonii?
Czym jest hanami, bushidō, karōshi i honne–tatemae? Dlaczego Japończycy są długowieczni,
a zarazem mają najwyższy odsetek samobójstw na świecie? Odpowiedzi na te i inne pytania
były treścią cyklu wykładów przygotowanych i wygłoszonych online w maju przez dr Justynę
Pilarską z Instytutu Pedagogiki. BEYOND LANGUAGE jest serią otwartych prelekcji i spotkań,
organizowanych przez Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr. przy
współudziale Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN oraz działającego w UWr Zespołu ds.
Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej, podczas których zaproszeni badacze, pisarze czy naukowcy
starają się przybliżyć słuchaczom przedmiot swoich zainteresowań i własną perspektywę
badawczą. Wirtualna (ale też dźwiękowa i wizualna) wyprawa po kulturowych osobliwościach
współczesnej Japonii ukazała, jak głębokie, (geo)historycznie korzenie mają codzienne
rytuały, etykieta czy normy obyczajowe ulicy wielkich japońskich metropolii. Ze świadomością
relatywizmu kulturowego i międzykulturową uważnością dr Pilarska zaprosiła słuchaczy
w świat sacrum i profanum pełen sprzeczności: tradycji i nowoczesności, inkluzyjności
i ekskluzji – w świat kodeksu samurajów, filozofii wabi-sabi, szybkich pociągów i ceremonii
parzenia herbaty, tempa życia prowadzącego do śmierci z przepracowania, a zarazem
celebrowania ulotnego tygodnia kwitnienia wiśni – festiwalu, który ukazuje japońską
uważność w nurcie przemijania, którego symbolem jest sakura. Zaprezentowany świat
ujawnił niejednoznaczność wielu wymiarów dziedzictwa kulturowego Japonii, w tym języka
japońskiego i konceptów kultury, które często ujmowane w postaci czteroznakowych kanji
czy idiomów jak giri-ninjo, stają nośnikiem kwintesencji tajemniczości i niezwykłości Kraju
Kwitnącej Wiśni. Mówiąc, iż etnografem może być każdy kto obserwuje, dokumentuje lub
opisuje świat, dr Pilarska zachęciła do uważności i refleksyjności w poznawaniu nowych kultur,
przyjmując zarazem postawę empatycznego, czułego obserwatora otaczającego nas świata
.
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Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego zorganizowała wykład
on-line Antoniego Michnika Audiosfera medycyny podczas I wojny światowej, 21 maja 2020
na platformie Teams, w kanale Wykłady otwarte Pracowni Audiosfery.
I wojna światowa stanowi wydarzenie historyczne o bezprecedensowej audiosferze oraz
głębokich długofalowych skutkach dla przemian audiosfery w XX wieku. Jeden
z podstawowych obszarów tych przemian łączył się bezpośrednio z medycyną – nowe metody
sztuki wojennej w bezprecedensowej skali atakowały uszy żołnierzy, prowadząc do epidemii
tzw. shell shock, która zwłaszcza w kulturze brytyjskiej stała się na długie lata ważnym
kulturowym zjawiskiem. Dźwięki, w tym również muzyka, zostały zmobilizowane do eksperymentalnych kuracji, a przełom w chirurgii plastycznej dotyczył również rekonstrukcji uszu.
W końcowej fazie wojny pandemia hiszpanki wykreowała po raz pierwszy równocześnie
w globalnej skali audiosferę nowoczesnej epidemii. Siła audialnego doświadczenia Wielkiej
Wojny sprawiła, że szerzej zaczęto spoglądać na oddziaływanie dźwięku na ciała, prowadząc
z jednej strony do determinacji w okresie międzywojnia by zmierzyć się na poważną skalę
z problemem hałasu w miejscu pracy i przestrzeni publicznej, a z drugiej – do przełomów na
styku medycyny oraz nowych technologii słuchania.
Antoni Michnik – doktorant w IS PAN, absolwent IHS UW, historyk kultury, performer.
Członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC. Od jesieni 2013 w redakcji
magazynu Glissando. Solo oraz z Grupą ETC występował na licznych festiwalach i przeglądach
sztuki oraz muzyki współczesnej, interpretując neoawangardowe kompozycje muzyczne.
Przygotowuje pracę doktorską Brzmienie I wojny światowej czyli Audiosfera nowoczesnego
wydarzenia performatywnego, powstającą w Zakładzie Teorii i Historii Teatru, Pracowni
Teatru Współczesnego Instytutu Sztuki PAN pod kierunkiem prof. Krystyny Duniec.
Dwóch historyków, jeden mikrofon – to inicjatywa Profesorów Przemysława Wiszewskiego
i Krzysztofa Ruchniewicza. Jak napisali w zapowiedzi swojego cyklu podcastów:
Dwóch historyków, jeden mikrofon i… wielość
tematów. Chcemy pokazać, że historia ma różne
oblicza, jest materią żywą, a sposoby jej
eksplorowania i prezentowania tworzą barwną
panoramę. Prawdziwemu historykowi bliżej jest
chyba do znaków zapytania niż przysłowiowych
kropek na i. Przejście na home office, wymuszone
pandemią wirusa covid-19, skłoniło nas do
realizacji różnych zamierzeń, które wcześniej
przegrywały z innymi, bardziej naglącymi
zadaniami. […] Postanowiliśmy więc spróbować
sił z podcastem. Jesteśmy historykami zawodowymi, […] reprezentujemy różne epoki, warsztaty,
poniekąd również tradycje. Nasze pisarstwo także
bardzo się różni.Praca z dźwiękiem to jednak dla
nas całkowicie nowe doświadczenie.
Do tej pory zostały nagrane audycje: Polacy na Śląsku, Rocznice, Czy ktoś nam porwał Europę?,
O emocjach w muzyce i historii.
https://soundcloud.com/2historykow1mikrofon
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Projekty naukowe
W ramach konkursu OPUS granty otrzymali pracownicy Instytutu Archeologii:
prof. dr hab. Jerzy Piekalski z tematem: Luksus, standard i ubóstwo w cywilizacji
mieszczańskiej Europy Środkowowschodniej w XV-XVIII w. Studium Wrocławia i Pragi
(1.873.848 zł) i dr hab. Lech Ziemowit Marek na realizację projektu Miejska przemoc
okiełznana czy rozpętana? Uzbrojenie jako element życia codziennego w średniowiecznym i wczesno-nowożytnym mieście portowym. Przykład Gdańska (507.786 zł), a także
pracownicy Instytutu Psychologii: dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska z projektem
Perspektywa temporalna i zaburzenia rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz
symptomów depresji po porodzie. Badania podłużne (1.132.579 zł) oraz dr hab. Piotr
Sorokowski (640 800 zł) na projekt Homo Aestheticus: Sprawdzanie hipotez estetyki
ewolucyjnej w czterech społecznościach tradycyjnych. Zaś w ramach konkursu SONATA
nagrodzona została dr Dominika Grzesik z Instytutu Historycznego i jej projekt Epigrafika w
przestrzeni publicznej: topografia inskrypcji honoryfikacyjnych w Delfach, Atenach, Delos
i Oropos (413.640 zł).
Jak pisze dr Grzesik, głównym celem projektu jest
przyjrzenie się jak kultura honoryfikacyjna i zwyczaj rycia
inskrypcji w kamieniu wpływał na rozwój topografii
miasta, jak aranżował przestrzeń publiczną, jak ją zmieniał
na przestrzeni lat. W projekcie przebadane zostaną trzy
ośrodki z Grecji Centralnej (Delfy, Ateny i Oropos) oraz
Delos. Innowacyjność projektu polega na porzuceniu
perspektywy historiograficznej i filologicznej przy
badaniach nad inskrypcjami na rzecz archeologicznego
i epigraficznego ujęcia, które pozwolą spojrzeć na greckie
inskrypcje i cały zwyczaj honoryfikacyjny z nowej
perspektywy, taktując inskrypcje nie tylko jako tekst
literacki czy historyczny, ale jako zabytek kultury
materialnej.
PUBLIKACJE
Reformacja: między ideą a realizacją. Aspekty europejskie, polskie,
śląskie. Reformation: zwischen Idee und ihrer Umsetzung. Europäische,
polnische und schlesische Aspekte, pod redakcją Lucyny Harc i Gabrieli
Wąs, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019.
Przypadająca w 2017 roku 500. rocznica wystąpienia Marcina Lutra stała
się pretekstem do spojrzenia na skomplikowany proces dokonywania się
reformy chrześcijaństwa w nurcie reformacji w perspektywie problemu:
Reformacja: między ideą a realizacją. Dwubiegunowe sformułowanie
tematu miało nie tyle skłaniać do bilansu dokonań reformacji, co zrodzić
namysł nad skomplikowanymi drogami, jakimi odbywa się ucieleśnienie
idei. Tak sformułowane zadanie zachęciło grono badaczy reprezentujących ośrodki
akademickie w kraju oraz w Czechach, Niemczech i Norwegii do dyskusji nad procesami, jakie
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dokonywały się w ciągu adaptacji wielkich idei odrodzenia
chrześcijaństwa do praktyki życia społecznego i politycznego w okresie wczesnonowożytnym
na terenie Europy, w Rzeczpospolitej i na Śląsku. Wybierając do wyjaśnienia egzemplaryczne
kwestie i dokonując analiz za pomocą różnych metod badawczych, dążyli oni do
przedstawienia rozwiązania dla zakreślonego w tytule zagadnienia. Otrzymywane rezultaty
badań mają charakter wyjaśnień cząstkowych. Tworzona przez nie mozaika odpowiedzi
składa się jednak na zarys obrazu pozwalający dostrzec wymiar dążeń podejmowanych w imię
naprawy chrześcijaństwa oraz wiarę, że założone reformy przywrócą mu pierwotny kształt,
który miał zostać zdeformowany po epoce apostolskiej przez – od tamtej pory dodawane mocą
ludzką – nowe zasady. Jednocześnie pokazują one złożoność procesów towarzyszących
reformacyjnym przeobrażeniom, które czasem wiodły w kierunkach przez reformatorów
nieoczekiwanych.
Zgromadzone w publikacji teksty prezentują z jednej strony, jak wielkim intelektualnym,
duchowym i zarazem pragmatycznym wysiłkiem była reformacja, a z drugiej strony, jak była
ona narażona – tak jak każda wcielana w życie idea naprawy stanu duchowego społeczności
– na zniekształcenia w spotkaniu z uwarunkowaniami rzeczywistości i zmuszana do zgody na
nie w obliczu niedoskonałości ludzkiej. Czasem dopiero po wielu dziesięcioleciach, albo nawet
stuleciach, od momentu zapoczątkowania określonej reformacji w konkretnym organizmie
polityczno-społecznym, udawało się wdrożyć – nieraz zasadnicze – jej elementy. Stąd też
ważnym wątkiem ujętym w opublikowanych artykułach stał się ogląd reformacji oraz zmiany
w recepcji zjawisk historycznych zachodzących w okresie nowożytnym przez historyków
i historiografię.
http://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=52650
Jarosław Syrnyk, Przemoc i chaos. Powiat sanocki i okolice:
sierpień 1944 – lipiec 1947. Analiza antropologiczno-historyczna,
Wrocław–Warszawa: IPN, 2020
Zasadniczym przedmiotem dociekań prowadzonych w książce jest
zjawisko przemocy, warstwą ilustracyjną zaś wydarzenia, które
miały miejsce na terenie powiatu sanockiego w latach 1944–1947.
Przemoc starano się ukazać z różnych stron. Doszukiwano się jej
m.in. w charakterystyce łączących ludzi relacji. Dostrzeżono
dynamikę przemocy. Osią wykładu nie stali się w tej książce typowi
dla historii bohaterowie (ludzie, narody), ale określona sytuacja,
a w zasadzie sekwencja sytuacji przemocowych.
Skala przemocy, do której doszło na terenie powiatu sanockiego
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie między połową 1944 a połową 1947 r., była porażająca. Jej
zasadniczym wyznacznikiem stała się śmierć ponad 1,3 tysiąca ludzi. Można ponadto
wyodrębnić idącą w tysiące liczbę napaści, grabieży, morderstw, pacyfikacji, potyczek,
ostrzałów, porwań, podpaleń, pobić, gwałtów, aktów przemocy symbolicznej, akcji
przymusowych wysiedleń i innych zdarzeń, które w ten czy inny sposób dałyby się
zakwalifikować jako akty przemocy. Z perspektywy większości mieszkańców powiatu ciągłe
zagrożenie przemocą i wszechogarniający chaos były jedyną zrozumiałą diagnozą sytuacji,
w której się znaleźli, a jej racjonalizacją mogła być tylko chęć przetrwania.
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OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
W ostatnim czasie ukazały się i są dostępne na stronie internetowej Wydziału (zakładka
Administracja/Zarządzenia Dziekana):
• Zarządzenie Dziekana Nr 7/2020 w sprawie zapewniania wsparcia informatycznego
pracownikom WNHP w czasie zawieszenia zajęć na Uniwersytecie Wrocławskim.
• Zarządzenie Nr 8/2020 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem
informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk
Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2019/2020 - lato.
• Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie organizacji pracy na Wydziale Nauk Historycznych
i Pedagogicznych od dnia 25 maja 2020 r. – tu o warunkach przeprowadzania zaliczeń
i egzaminów.
W kolejne niedziele o godzinie 20:00 odbywają się
Rozmowy na Szewskiej na kanale Youtube Prof.
Przemysława Wiszewskiego. Uczestnicy mogą zadawać
pytania i komentować za pomocą chatu. Zapisy
poprzednich rozmów znajdują się pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuq6q08EhzXPRPvdIeG-8SA
Natomiast Listy Dziekana do społeczności naszego Wydziału dostępne są pod adresem:
http://przemyslawwiszewski.pl/aktualnosci/
Dyżury władz dziekańskich
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dziekan (przemyslaw.wiszewski@uwr.edu.pl) – kwestie
ogólne, organizacyjne, administracyjne, postulaty różne, konsultacje: czwartek 10.00. - 12.00.
Kontakt pod adresem poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także
telefoniczny pod numerem 667 672 717.
Dr
hab.
Witold
Jakubowski,
prof. UWr,
prodziekan
ds.
studenckich
(witold.jakubowski@uwr.edu.pl) – sprawy dotyczące przebiegu studiów, przedłużeń, wpisów
itp., konsultacje poniedziałek 10.00 – 11.00. czwartek 9.30 – 10.30. Kontakt pod adresem
poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także telefoniczny pod numerem 697
990 381.
Doc. dr Alina Czapiga, prodziekan ds. nauczania (alina.czapiga@uwr.edu.pl) – kwestie
stypendialne, problemy związane z organizacją nauczania i dokumentowaniem przebiegu
studiów, kontakt w godzinach konsultacji pod adresem poczty elektronicznej. Konsultacje:
poniedziałek: 10:00 – 11:00; środa: 12:00 – 13:00.
Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, prodziekan ds. nauki (joanna.wojdon@uwr.edu.pl) –
granty, rozliczenia, foreign students; konsultacje: poniedziałek 14:00 – 15:00, wtorek 14:00 –
15:00. Kontakt pod adresem poczty elektronicznej ciągły, a w godzinach konsultacji także
telefoniczny pod numerem 695 655 008.
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Zespół Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działający
w Instytucie Psychologii UWr, który na co dzień prowadził konsultacje
psychologiczne w kontakcie bezpośrednim przy ul. Dawida 3 we Wrocławiu, uruchamia obecnie bezpłatne konsultacje online za pośrednictwem
aplikacji Skype.
Oto informacja ze strony internetowej Pracowni
http://www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl
Możesz zgłosić się do nas zarówno, jeśli zmagasz się z emocjami
spowodowanymi stanem epidemii, np. niepokojem o zdrowie własne lub bliskich, albo jego
konsekwencjami wynikającymi z przedłużającego się odosobnienia, rozłąki z członkami
rodziny, zmiany trybu pracy, groźby utraty pracy, niepokoju o przyszłość czy też
spowodowanymi innymi problemami życiowymi, o których chciałbyś lub chciałabyś
porozmawiać.
Aby umówić się na konsultację wyślij maila na adres: pkpps@uwr.edu.pl. Możesz też wypełnić
formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej: www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl.
Przekaż tę informację także innym osobom, które mogą potrzebować wsparcia.
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
Instytut Muzykologii po raz czwarty współorganizuje ogólnopolską konferencję, poświęconą
instrumentom muzycznym, wspierając merytorycznie głównego organizatora, Fundację 9sił.
Obrady 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich odbędą się w Żywcu i Jeleśni 11-13 września 2020 r. (organizatorzy
podejmą decyzję o formie prowadzenia konferencji – tradycyjnej lub zdalnej – zgodnie
z możliwościami). W Radzie Naukowej zasiądzie m.in. prof. Zbigniew J. Przerembski (IMuz).
Tematem przewodnim Konferencji będą instrumenty muzyczne regionów polskich Karpat –
Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala, Orawy, Spisza oraz innych terenów zamieszkiwanych przez grupy góralskie. Kultura muzyczna obszarów karpackich, charakteryzująca się
odrębnością i wyjątkowym przywiązaniem do tradycji, jest wciąż niewystarczająco i nierównomiernie zbadana. Celem Konferencji jest uchwycenie stanu wiedzy o ludowych instrumentach muzycznych wykorzystywanych na obszarach polskich Karpat oraz muzycznego genius
loci południowej dzielnicy naszego kraju. Tematyka skupi się wokół zagadnień kultury muzycznej i sytuacji wykonawczych, budowy i sposobów wykonywania instrumentów muzycznych,
historii instrumentów i ich wytwórców, tradycyjnego repertuaru i praktyki wykonawczej, upodobań brzmieniowych i formalnych, zanikających i reaktywowanych sytuacji muzycznych,
nauczania gry na instrumentach ludowych i przekazu międzypokoleniowego, a także
wprowadzania innowacji względem dawnych wzorów.
Stałym punktem Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej jest prezentacja zawartości
państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych, nie tylko o profilu etnograficznym, oraz popularyzacja zbiorów często niedostępnych na co dzień dla zwiedzających.
Tradycyjnie pojawią się także zagadnienia związane z historycznymi fortepianami, lutnictwem
artystycznym, nowymi technologiami budowy instrumentów, archeomuzykologią, ikonografią muzyczną, różnymi rodzajami aktywności w dziedzinie instrumentarium muzycznego.
Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 czerwca 2020. Szczegóły na stronie konferencji:
https://muzykologia.uni.wroc.pl/Instytut-Muzykologii/Aktualnosci/Wydarzenia/IVOgolnopolska-Konferencja-Instrumentologiczna
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Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego (Pracownia Audiosfery) zamierza podjąć refleksję
badawczą dotyczącą pejzażu dźwiękowego czasu pandemii. Zachęcamy i zapraszamy Państwa
do nadsyłania materiałów w formie notatek, opisów, fragmentów pamiętników, a także
większych esejów czy opracowań badawczych (artykułów, analiz) dotyczących obecności
(oraz nieobecności) dźwięków w przestrzeni otoczenia, zmian w sposobach słuchania,
mających związek z zaistniałą sytuacją. Mamy na uwadze zarówno bezpośrednie miejsce
i otoczenie naszej codziennej egzystencji (dźwięki mieszkania, dźwięki sąsiedzkie, dźwięki
ulicy, sklepu, osiedla czy miasta), ale także przestrzeń medialną, np. obecność dźwięków
zapośredniczoną w przekazach informacyjnych ze świata, audiosferę internetu w kontekście
zmiany form życia społecznego (życie zawodowe i towarzyskie on-line) i in. Interesują nas
także materiały dokumentujące w formie nagrań dźwiękowych oraz wideofonicznych.
Refleksją badawczą w kontekście pejzażu dźwiękowego proponujemy także objęcie zjawisk
historycznych, dotyczących analogicznych zdarzeń z bliższej lub dalszej przeszłości. Nadesłane
wypowiedzi, artykuły, nagrania chcielibyśmy opublikować w najbliższym, 8. numerze
czasopisma Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki.
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/czasopismo/
Zakładamy, że numer ukaże się w pełnym opracowaniu jesienią 2020 roku, jednak nadsyłane
materiały będą mogły być publikowane na bieżąco na stronie internetowej czasopisma. Nie
wykluczamy, że projekt rozwinie się i znajdzie kontynuację w formie szerszej pracy naukowej,
o czym będziemy publicznie informować i zapraszać do dalszej współpracy. Materiały prosimy
przesyłać na jeden z dwóch podanych niżej adresów w terminie do 15 czerwca 2020 r.:
robert.losiak@uwr.edu.pl, slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl
Wkrótce na stronie Pracowni pojawi się także ankieta, dotycząca badania audiosfery podczas
pandemii. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach. Strona pracowni:
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/
Zakład Dydaktyki Historii i WoS Instytutu Historycznego UWr, przy wsparciu władz WNHiP
oraz Instytutu Historycznego UWr, rozpoczyna od tego roku wydawanie w wersji
elektronicznej rocznika Edukacja-Kultura-Społeczeństwo. Czasopismo poświęcone historii
w przestrzeni publicznej, stanowiącego kontynuację ukazujących się cyklicznie, od 2011 roku,
monografii zbiorowych. Rocznik będzie poświęcony historii w przestrzeni publicznej, ale jest
otwarty również na teksty dotyczące innych obszarów tematycznych, m.in. dydaktyki historii
i wos. Każdy tom będzie miał temat przewodni.
Temat najbliższego rocznika: Migracje
Nadesłane artykuły będą podlegały procesowi recenzyjnemu w systemie double-blind peer
review, a autorzy będą składali oświadczenie o oryginalności swoich tekstów i ich
pierwodruku w E-K-S.
Bieżące
informacje
dostępne
będą
na
facebookowej
stronie
pisma
https://www.facebook.com/EduKulSpo
Termin nadsyłania tekstów do I wydania: 31 maja 2020 r. na adresy mailowe redaktorek.

13

Biuletyn Informacyjny
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych nr 34 (V 2020)
Centrum Historii Zajezdnia oraz International Federation for
Public History serdecznie zapraszają do udziału w szkole letniej
public history, która odbędzie się online 1-5 czerwca 2020 r.
W ramach wydarzenia swoje projekty badawcze zaprezentują
studenci, doktoranci, młodzi badacze oraz praktycy. Tematy
wystąpień dotyczyć będą warsztatu historyka publicznego, gier
video, dziedzictwa materialnego, muzeów, historii mówionej,
historii w nowych mediach oraz pamięci historycznej i
tożsamości. Dodatkowo organizatorzy przewidują warsztaty
oral history, pisania i publikowania oraz zajęcia z zakresu
studiów nad pamięcią. Drugiego dnia odbędzie się wspólne
oglądanie filmu w reżyserii A. Wajdy Człowiek z Marmuru.
Obrady w języku angielskim (bez tłumaczenia) zostaną
przeprowadzone za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.
Obowiązuje
rejestracja,
której
można
dokonać
wypełniając
formularz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4eNHyrrp3HmOXsZDM34wrqTinlj35ysy9ZUc
OtodTYOooDw/viewform
Więcej informacji na stronie https://publichistorysummerschool.wordpress.com
oraz fanpage'u https://www.facebook.com/events/1303954876466107/ .
Ogłoszenia
Zaproszenie do współpracy z CLARIN-PL, czyli informatycznymi narzędziami dla humanistów
przy tworzeniu korpusów oraz łatwo przeszukiwalnych baz danych
Zapraszamy do współpracy z CLARIN-PL, czyli polską gałęzią europejskiej infrastruktury
badawczej (CLARIN ERIC). Jej celem jest budowa i udostępnianie technologii pozwalających
m.in. na złożone przeszukiwanie tekstowej bazy danych. Technologia ta jest skonstruowana
przede wszystkim dla projektów badawczych, w których dysponujemy znaczną liczbą tekstów
do przeszukiwania (np. wypiski z kwerend, liczne i wielostronicowe teksty źródłowe), zaś ich
przegląd „plik po pliku” w poszukiwaniu szczegółowych informacji byłby znacznie utrudniony.
W praktyce oznacza to, że jeśli mamy dziesiątki plików tekstowych, to za pomocą narzędzi
CLARIN tworzona jest prosta wyszukiwarka wewnątrz takiego korpusu, w którym można
znaleźć jedno określone słowo czy datę. Obsługiwane języki tekstów źródłowych to polski,
angielski, niemiecki, włoski i rosyjski.
Administratorem CLARIN-PL jest Politechnika Wrocławska, zaś skorzystanie z narzędzi jest
bezpłatne. Zespół PWr dostosowuje narzędzia wyszukiwania w zależności od potrzeb.
Kontakt: dr Jan Wieczorek (koordynator ds. kontaktu z użytkownikami), Katedra Inteligencji
Obliczeniowej PWr, jan.wieczorek@pwr.edu.pl
Więcej informacji: http://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/
Z narzędzi tych korzystał już dr Jakub Zarzycki z Instytutu Historii Sztuki UWr przy projekcie
Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego (grant NPRH realizowany przez Polski
Instytut Studiów nad Sztuką Świata). W znacznym stopniu umożliwiły one „krzyżowe”
przeszukiwanie ponad 300 plików przy pisaniu not katalogowych poszczególnych obrazów.
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 20 czerwca 2020 r. Proszę
je wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletynwnhip@gmail.com
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